ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾದ ೇಶಿಕ ಅಧಿಕಲರಿ ಉದ ್ಯೇಗ ಮಲಹಿತಿ (2ನ ೇ ಆವೃತಿ )
DISTRICT REGIONAL OFFICER (DRO)
ಭವ್ಯಭಾರತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಥ

ಂದಣಿ ಪಡಥದರುವ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದಥ. (ಭವ್ಯಭಾರತ್

ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಈ ರ್ಾಮರ್ಸಾ ಮತುು ಎಲಥರ್ಾಾನಿಕ್ಸ್ ಪಥ ಮಂಟ್ ಕಮುಯನಿರ್ಥ ಷನ್ ಸಿಸಟಮ್ ಕಂಪನಿ (INC
Certified)

ಭವ್ಯಭಾರತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲಾಲ ತಾಲ್ ಕು ಮತುು ಗ್ಾಾಮಗಳಿಗ್ಥ 33+ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ವಾಸರ್ಸ
ಒದಗಿಸಿತ್ತುರುವ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದಥ. ಭವ್ಯಭಾರತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕನಾಾಟಕದಲ್ಲಲ ಸುಮಾರು 5200 ಕ ೂ ಅಧಿಕ ಗ್ಾಾಮ
ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿರ್ಾರಿ (VPO) , ತಾಲ್ ಕು ಉಸುವಾರಿ ಅಧಿರ್ಾರಿ (TC), ಹಾಗು ಜಿಲಾಲ ಉಸುವಾರಿ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳನ್ುು
(BDO) ಒಂದದಥ.
ಭವ್ಯಭಾರತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತುು startup india ಮಾನ್ಯತಥ ಪಡಥದರುವ್
ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದಥ.

ಭವ್ಯಭಾರತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕನಾಾಟಕದ ಪಾತ್ತಯಂದು ಜಿಲಾಲ ತಾಲ್ ಕು ಗ್ಾಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂದ ಜಿಲಾಲ ಪಾಾದಥ ಶಿಕ
ಅಧಿರ್ಾರಿ (DISTRICT REGIONAL OFFICER) (DRO) ಹುದಥೆಗ್ಥ ಅಜಿಾಯನ್ುು ಆಹಾಾನಿಸಲಾಗಿದಥ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾದ ೇಶಿಕ ಅಧಿಕಲರಿ ಉದ ್ಯೇಗ ವಿವರ
1.ಭವ್ಯಭಾರತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಲಾಲ ತಾಲ್ ಕು ಗ್ಾಾಮ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳಥ ಂದಗ್ಥ ವ್ಯವ್ಹಾರದ ಮಾಹಿತ್ತ ಪಡಥದರ್ಥ ಳಳುವ್ುದು.
2.ಆಯಾ ಜಿಲಾಲ ತಾಲ್ ಕು ಗ್ಾಾಮದ ಅದರ್ಾರಿಗಳ ವ್ಯವ್ಹಾರದ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುು ನ್ಮಮ ಅಪ್ಲಲರ್ಥ ಶನ್ ಮ ಲ್ಕ
ಭವ್ಯಭಾರತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ಥ ರ್ಥ ಡುವ್ುದು.
3.ಭವ್ಯಭಾರತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರ್ಥ ಡುವ್ ಡಥ ಟಾವ್ನ್ುು ಪರಿಶಿ ಲ್ಲಸಿ ಜಿಲಾಲ ತಾಲ್ ಕು ಗ್ಾಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ತ ಖಾತಥ ಯನ್ುು
ಅಪ್ಲಲರ್ಥ ಶನ್ ಲ್ಲಲ ತಥರಥಯುವ್ುದು.
4.ಭವ್ಯಭಾರತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಬಂಧ ಪಟಟ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳ ಜಥ ತಥ ಮಾಹಿತ್ತ ಒದಗಿಸುವ್ುದು.

5.ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ೌಲ್ಭಯಗಳನ್ುು ಆಯಾ ಜಿಲಾಲ ತಾಲ್ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳಿಗ್ಥ ಒದಗಿಸುವ್ುದು.
6.ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಳಿ ಯ ಉದಯಮ ಪಾಲ್ುದಾರರಿಗ್ಥ (Vendors) ಗ್ಥ ಆಯಾ ಜಿಲಾಲ ತಾಲ್ ಕು ಪಂಚಾಯತ್
ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳ ವ್ರದ ನಿ ಡುವ್ುದು.
7.ಭವ್ಯಭಾರತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಯ್ಕೂಯಾಗುವ್ ಜಿಲಾಲ ಪಾಾದಥ ಶಿಕ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳಿಗ್ಥ ಉದಥ ಯ ಗದ ತರಬಥ ತ್ತಯನ್ುು
ರ್ಥ ಡಲಾಗುವ್ುದು.
8.ಆಯ್ಕೂಯಾಗುವ್ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಳ ಆಯಾ ಜಿಲಾಲ ತಾಲ್ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ವಾಯಪ್ಲು ಪಾದಥ ಶದಲ್ಲಲ ರ್ಾಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸಬಥ ಕು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾದ ೇಶಿಕ ಅಧಿಕಲರಿ ಯ ವ ೇತನ ಮತತು ಸೌಲಭ್ಯದ ವಿವರ
ಹುದಥೆಯ ಹಥಸರು : ಜಿಲಾಲ ಪಾಾದಥ ಶಿಕ ಅಧಿರ್ಾರಿ (District Regional Officer) (DRO)
ವಥ ತನ್

: 18,000 - 22,000 /- Per Month with Incentive

ರ್ವದಾಯಹಾತಥ : SSLC, PUC, ANY DEGREE.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾದ ೇಶಿಕ ಅಧಿಕಲರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ಾಕ್ರಾಯ್ಕ
1.ಭವ್ಯಭಾರತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಥಬಥ್ೈಟ್ ನ್ಲ್ಲಲ ಅಜಿಾಯನ್ುು ಹಾಕಬಥ ಕು.
2.ಅಜಿಾಯನ್ುು ಹಾಕಿದ ನ್ಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಜಿಾಯ ಸಂಖಥಯಯನ್ುು ನಿ ಡುವ್ುದು. ಅಜಿಾಯ ರ್ವವ್ರವ್ನ್ುು printout
ತಥಗಿದರ್ಥ ಳಿು.
3.ಅಜಿಾಯ ಶುಲ್ೂ Rs. 280 /- ಆನಥಲೈನ್ ಮ ಲ್ಕ ಪಾವ್ತ್ತಸಬಥ ಕು (Through Debit, or credit card, or net
banking and UPI Apps) .
4.ಅಜಿಾಯ ಶುಲ್ೂವ್ನ್ುು ಪಾವ್ತ್ತಸಬಥ ರ್ಾದರಥ ನಿಮಮ ಅಜಿಾಯ ಸಂಖಥಯಯನ್ುು ಮತುು ಮೊಬಥೈಲ್ ಸಂಖಥಯಯನ್ುು
ನ್ಮ ದಸಬಥ ಕು.
5.ಆನಥಲೈನ್ ಮುರ್ಾಂತರ ಎಕ್ಷಮ ತಥಗ್ಥದುರ್ಥ ಳುಬಥ ಕು

* ಆನ್ಲ್ ೈನ್ ಅಜಿಿಯ ಪ್ಲಾರಂಭ್ ದಿನಲಂಕ - 20 ಮಲರ್ಚಿ 2020
* ಆನ್ಲ್ ೈನ್ ಅಜಿಿಯ ಕ ್ನ ಯ ದಿನಲಂಕ - 30 ಮಲರ್ಚಿ 2020 05:00 PM ವರ ಗ
* ಆನ್ಲ್ ೈನ್ ಶತಲೆ ಪ್ಲವತಿ ಮಲಡಲತ ಮತತು ಆಫ್ಲ್ ೈನ್ ಚಲನ್ ಡೌನ ್ಾೇಡ್ ಮಲಡಲತ ಕ ್ನ ಯ ದಿನಲಂಕ - 05
ಏಪ್ರಾಲ್ 2020 05:00 PM ವರ ಗ
ಪ್ರಿೇಕ್ಷಲ ದಿನಲಂಕ : 10ಏಪ್ರಾಲ್ 2020
ಆಯ್ಕೆಯ ದಿನಲಂಕ : 20ಏಪ್ರಾಲ್ 2020

